Verslag excursie Oud Ootmarsum op 25 mei 2019 FWT - FLORON Twente
(Pieter Stolwijk)
De tweede excursie van het seizoen 2019 ging naar Oud Ootmarsum, kilometerhok 258493). Dit hok was uitgekozen omdat er slechts 3 waarnemingen sinds 2005 bij de werkgroep
van bekend waren. Uit de periode 1977- 2004 kenden we er 232 waarnemingen,
voornamelijk door Corry Abbink-Meijerink gedaan. Ook de NDFF (Nationale Database Flora
en Fauna) geeft aan dat er na 2000 nauwelijks gegevens zijn verzameld.
Van het makkelijk te vinden verzamelpunt op de Kuiperberg moesten we ruim 2 kilometer
lopen om in het beoogde km-hok te komen, maar dat gaf gelegenheid om te hooi en te gras
nog wat waarnemingen buiten het hok te doen.
Het doel bleek een tamelijk gevarieerd hok te zijn, met een mooie kwelbeek, wat bos, een
moerasje, een aardige berm met helaas veel inzaai, een graanakker, een ruigte en een
retentiepoel.
Aan en in de kwelbeek zagen we Kleine watereppe (Berula erecta), Bittere veldkers
(Cardamine amara), IJle zegge (Carex remota), Stomphoekig sterrenkroos (Callitriche
obtusangula), pas sinds 1986 uit Twente bekend, maar inmiddels algemeen.
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Verder Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Beekpunge (Veronica beccabunga).
Aan het schouwpad stond Beemdlangbloem (Festuca pratensis), een steeds minder vaak
aangetroffen Beemdgras.

Foto 1 Meikever (foto Pieter Stolwijk)

Het bos leverde, naast Grote muur (Stellaria holostea), nog Bolle haarbraam (Rubus
macrophyllus) met zijn bolle deelbladen op. Ook vlogen er een aantal Meikevers
(Melolontha melolontha) rond.
Het moerasje herbergde een paar verrassingen: Welriekende agrimonie (Agrimonia
procera), Gevlekte orchis / Bosorchis (Dactylorhiza maculata), Adderwortel (Persicaria
bistorta) en de zeggesoorten Scherpe zegge (Carex acuta), Scherpe x Zwarte zegge (C. x
elytroides), Zwarte zegge (C. nigra), Blaaszegge (C. vesicaria).
Elders zagen we nog Tweerijige zegge (C. disticha), Hazenzegge (C. ovalis) en Ruige zegge (C.
hirta).
De berm bracht behalve veel algemene soorten ook nog Hartgespan (Leonurus cardiaca),
waarvan de indigeniteit moeilijk is te bepalen. Hier ook Ingesneden ooievaarsbek
(Geranium dissectum), in Twente minder algemeen, en Tormentil (Potentilla erecta).
Het genus Vetmuur (Sagina) was vertegenwoordigd met de alom aanwezige Liggende
vetmuur (S. procumbens), maar ook met Donkere vetmuur (S. apetala) en Uitstaande
vetmuur (S. micropetala).
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In een bermsloot Holpijp (Equisetum fluviatile), met op de kant Bastaardpaardenstaart
(Equisetum x litorale), de kruising met Heermoes (Equisetum arvense).

Foto 2 Gewone rolklaver 'Sativus' (foto Pieter Stolwijk)

Helaas was er van alles ingezaaid, zoals Zeepkruid (Saponaria officinalis), Phacelia (Phacelia
tanacetifolia), Moederkruid (Tanacetum parthenium, Bolderik (Agrostemma githago), Kleine
pimpernel (Sanguisorba minor), Gewone rolklaver 'Sativus' (Lotus corniculatus ‘Sativus’), een
op Moerasrolklaver gelijkende cultivar van Gewone rolklaver, Bieslook (Allium
schoenoprasum) en een cultivar van Gewone margriet (Leucanthemum vulgare).
De graanakker was duidelijk als akkerreservaat ingericht; hoe spontaan de daar
aangetroffen soorten zijn, is moeilijk te bepalen.
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Foto 3 Ruige klaproos (foto Wytze Boersma)

We noteerden er Ruige klaproos (Papaver argemone), Kleinbloemige amsinckia (Amsinckia
micrantha), Duist (Alopecurus myosuroides), Valse kamille (Anthemis arvensis), Korenbloem
(Centaurea cyanus) en Bonte wikke (Vicia villosa).
In de ruigte groeide Kruldistel Carduus crispus) en tal van polletjes Slofhak (Anthoxanthum
aristatum).
In de retentiepoel troffen we Ondergedoken hoornblad (Ceratophyllum demersum). Aan de
oever stond Bosbies (Scirpus sylvaticus).
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Foto 4 Slofhak (foto Pieter Stolwijk)

Met een zeer tevreden gevoel vanwege de mooie vondsten en de prima score van 253
soorten aanvaardden we de terugweg; daarbij werden we onthaald op het uitzinnig
getoeter van vele tientallen vrachtwagens. Het eerbetoon betrof echter niet ons, maar had
te maken met een gezellig uitje voor gehandicapten. Ik hoop dat zij net zo'n fijne dag
hebben gehad als wij.
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